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Hozott rendeletek:     

15/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) sz. önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

16/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011 (III.26.) KT. sz. 

rendeletének módosításáról 

 

 

Hozott határozatok:      

72/2016. (IX.21) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés, lejárt idejű 

határozatok 

73/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Tájékoztató elfogadása a község 

közegészségügyi helyzetéről 

74/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadása 

75/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Működőképességet megőrző kiegészítő 

támogatás iránti kérelem benyújtása 

76/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Intézményi gyermekétkeztetés 

feladatátvállalása 

77/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Tanyagondnoki szolgálat 2015. évi 

beszámolójának elfogadása 

78/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: TRV gördülő fejlesztési terv elfogadása 

79/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Szociális tűzifa iránti támogatási igény 

benyújtása 

80/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Szociális célra tűzifa vásárlás 

81/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: BURSA HUNGARICA csatlakozás 

82/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat: Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 

ellátása 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2016. szeptember 21-én de. 8.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
1. Hutóczki Péter polgármester, 

2. Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, 

3. Hutóczki Imre képviselő, 

4. Furó Tiborné képviselő, 

5. Sándor László képviselő, 

Tanácskozási joggal: 

6. Dr. Csősz Péter jegyző 

7. Kissné Terdik Erzsébet aljegyző.  

8. Napirendeknél megjelöltek 

 

Igazoltan távol: Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Földháti István képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, jegyző urat, aljegyző asszonyt, 

napirendekhez meghívottakat, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  
 

Meghívó szerinti napirend:     

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2016. évi 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A tanyagondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységének beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2016. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

7. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. Szociális célú tűzifa igénylés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. Nyírábrányi Központi orvosi ügyeleti feladatok átadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Néri Szent Fülöp Általános Iskola intézményi gyermekétkeztetés feladatvállalása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

KÜLÖNFÉLÉK 

 



Javasolt napirend: 

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2016. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2016. évi 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Néri Szent Fülöp Általános Iskola intézményi gyermekétkeztetés feladatvállalása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A tanyagondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységének beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Szociális célú tűzifa igénylés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Nyírábrányi Központi orvosi ügyeleti feladatok átadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

KÜLÖNFÉLÉK 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2016. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2016. évi 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. Néri Szent Fülöp Általános Iskola intézményi gyermekétkeztetés feladatvállalása  

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A tanyagondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységének beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 



8. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

9. Szociális célú tűzifa igénylés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Nyírábrányi Központi orvosi ügyeleti feladatok átadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

KÜLÖNFÉLÉK 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A polgármesteri jelentéshez a következő kiegészítéseket teszem:  

Mozgalmas volt a nyár, sok munkával és rendezvénnyel. A gyerekeknek kézműves tábort 

Somogyi tanár úr, a nyári tábort Popovics Ferencné igazgató asszony szervezte meg. Az idei 

Falunap egy igen tartalmas rendezvény volt, a település évfordulójához mérten, ezt azonban 

minden évben nincs lehetőségünk megismételni, de ezután is igyekezni fogunk. A település 

életébe és a rendezvények színvonalának megtartásában nagyon számítunk, egy az egyház 

által benyújtott 3 év alatt megvalósításra váró EFOP-os pályázatra.  

A közkifolyókkal kapcsolatos bejárás során 18-ból 6 marad meg, melyet mérőórával kell 

felszerelni, az aknák elkészítését vállalja az önkormányzat költségek csökkentése érdekében. 

Említés szintjén tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatás 

tervezése során felvetődött a szeder ültetvény kivágásának gondolata: nem hoz hasznot, nem 

is túl jó a termőképesség és nincs rá piac sem, inkább málnával kellene beültetni. 

A piac lehetősége is folyamatosan tervben van, várjuk a pályázati kiírást, addig pedig 

próbálunk megfelelő helyet találni. Felmerült a Híd utcán az önkormányzat tulajdonában lévő 

telek, de vannak olyan vélemények, mely szerint kiesik a központtól. Jó lehetne a Hutóczki 

néni féle ingatlan az Arany J. – Híd u. sarkán, mely kapcsolódik az önkormányzat 

ingatlanához, itt viszont nincsenek rendbe még teljesen a hagyatékot követő tulajdoni 

viszonyok. 

Lehetőség lesz egy ingyenes informatikai képzésnek helyszínt biztosítani, 70 óra, kb. két hét 

időtartamban kell megvalósítani, több csoport is lehet majd. 

Köszönöm a Tájháznál elkészült szín berendezéséhez a gyűjtést Furó Tiborné képviselő 

asszonynak és Sándor Jánosné tanár néninek, akik mindketten az értéktár bizottság tagjai. 

Köszönöm Erzsikének, aljegyző asszonynak és férjének, hogy a dévai Szent Ferenc 

Alapítvány részére hirdetett gyűjtés során igen jelentős adománnyal tudtunk szolgálni és 

eljuttatni Dévára. 

Az Idősek klubja szeretne menni kirándulni, mivel ők nem kaphatnak önállóan támogatást, 

mert hivatalosan nem bejegyzett szervezet ezért javaslom, hogy az önkormányzat biztosítsa 

részükre a buszt, a belépőjegyeket és egy étkezés költségeit. Tevékenyen részesei a kis falunk 

életének, rendezvényeinken mindig számíthatunk rájuk. 

 

(8,35 perckor Földháti István megérkezik, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs  kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

72/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

Egyetért azzal a polgármesteri jelentésben szóban előterjesztetett javaslattal, 

mely szerint az Idősek Klubja részére őszi kiránduláson a belépőjegyek és 

egy étkezés költségét a 2016. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a 

polgármestert, hogy az Idősek Klubja vezetőjét értesítse a döntésről. 

 

 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

 

2. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről, 2016. évi tervezett és 

végrehajtott szűrésekről 
Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a napirendnél jelenlévő Dr. Tas Attila háziorvost és Ilyésné Kuprák Kornélia 

védőnőt. Kérdezi őket, hogy a megküldött tájékoztatóhoz van-e kiegészíteni valójuk? 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

Az ügyeletben mindenképpen változásokra lesz szükség, mert egyre nagyobb az orvoshiány, 

nagyon nehéz egy-egy havi ügyeleti beosztást megcsinálni, kiöregedett a szakma. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ezt a települések is érzékelték, ennek az ülésnek külön napirendi pontja is az ügyelet 

kérdésének jövője, Nyírábrányban már el is fogadták az új tervezetet, azzal a feltétellel, hogy 

a létszám megtartásra kerül. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Nyírábrány a polgármester úr a tervezetben foglaltakkal értett volna egyet, de a képviselő-

testület ragaszkodott feltétel rögzítéséhez. 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

Szerintem nem lenne megoldható 2 személlyel, mert ha kimegy az ügyelet bent az épületben 

nem marad senki aki a telefont kezelje, vagy az oda érkezővel foglalkozzon. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérem térjünk vissza a napirendi ponthoz, mert mint mondtam, az ügyelet önálló 

napirendként is szerepel. 

 



Furó Tiborné képviselő: 

Gratulálok a doktor úr és a Nellike által végzett munkához, a feladatok további végzéséhez jó 

egészséget kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem volt az elmúlt évben az 

iskolában gyógytestnevelés? Illetve szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt évben miért nem 

volt a gyerekeknek fogorvosi szűrővizsgálat? 

 

Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő: 

Sajnos nincs szakember a gyógytornához, amíg Varga Tamás tanár úr tanította a testnevelést, 

neki volt képesítése gyógytestnevelés megtartásához, ő azonban elment máshová tanítani. A 

fogorvos korábban helybe jött a szűrővizsgálatot elvégezni, ezt most már nem tudja vállalni. 

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Hutóczki Valika most jár iskolába, gyógytestnevelést tanul, ha el fogja végezni, valamilyen 

mértékben megoldást fog jelenteni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérem Nellikét, hogy a fogorvosi szűrővizsgálat megszervezését vegye kézbe, ha szükséges 

átvinni a gyerekeket a szállítást az önkormányzat buszával meg tudjuk oldani. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Nehezen érthető számomra, hogy a doktor úr beszámolójában benne van, hogy elérhetőek a 

nőgyógyászati és emlőszűrések, de a nők körében itt a faluban legalább is nincs 

meggyökeresedve, nem élnek a lehetőséggel kellő számban. Azt halottam pedig, hogy nagyon 

fontos lenne a megelőzés, mert az egészségügy nem akarja kellő mértékben támogatni a 

betegellátást, kezelni a beteget, ha az megelőzhető lett volna az elérhető szűrővizsgálatokkal. 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

A magyar egészségügyben ez nem így működik, itt nálunk mindenkinek joga van az ellátások 

igénybevételéhez, természetesen sokkal jobb lenne, ha minél többen elmennének a 

szűrővizsgálatokra és szükség esetén minél hamarabb elkezdődhetnének a kezelések. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Szeretném még megemlíteni, hogy doktor úr év elejétől fogva szorgalmazta, hogy az 

önkormányzat több támogatással járuljon hozzá a rendelő működéséhez, mint 40.000.- Ft, erre 

azonban nincs lehetőség. Ezt követően többször kérte doktor úr, hogy a takarítást 

közfoglalkoztatott dolgozóval oldja meg az önkormányzat, hogy neki kevesebbe kerüljön a 

rendelő fenntartás, amely végül létrejött. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy ez a korábbi 

dolgozója felé úgy lett kommunikálva, hogy ezt a megoldást az önkormányzat szorgalmazta 

és erőltette, holott erről szó sem volt. 

 

Dr. Tas Attila háziorvos: 

Igen, elnézést kérek, köszönöm az önkormányzatnak ezt a segítséget. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszönöm doktor úrnak és Nellikének az ülésen való megjelenését. Amennyiben nincs 

több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk:  

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



73/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

község közegészségügyi helyzetéről, a 2016. évi tervezett és végrehajtott 

szűrésekről szóló háziorvosi és védőnői tájékoztatót elfogadja. 

 
 

Felelős:     ----- 

Határidő:   ------   

 

 

(A napirend tárgyalását követően Dr. Tas Attila háziorvos és Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő 

elhagyják az üléstermet, majd 9,17 perckor Bugyáné Szász Erzsébet képviselő távozik az 

ülésről, jelenlévő képviselők száma: 5 fő) 

 

 

3. Az Önkormányzati 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti a következő 3 napirendnél jelen lévő Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgálót és 

Szabó Gyuláné költségvetési főelőadót kérdezi, hogy van-e kiegészítésük a napirendhez? 

 

Szabó Gyuláné költségvetési főelőadó: 

Nincs, az előterjesztésben igyekeztünk részletesen leírni a módosítás szükségességét. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Nekem sincs, ezek a módosítások mind jogszabályi kötelezettség, az előirányzatok és a 

teljesítések közötti egyezőség megteremtése. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ezen módosítások vagy kincstári pótelőirányzatok vagy a Képviselő-testület döntése alapján 

elvégzett módosításokat tartalmaznak. 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) sz. önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

 



1. § 

 

Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 

 

314.194 ezer Ft költségvetési bevétellel 

374.840 ezer Ft költségvetési kiadással 

-60.646 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

 

64.846 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

4.200 ezer Ft finanszírozási kiadással 

 

összesen 379.040 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapítja meg. 

 

 

(2) A költségvetési hiány összege 60.646 ezer forint, amelyből 35.473 ezer Ft működési, és 

25.173 ezer Ft a felhalmozási hiány.  

 

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból kívánja 

finanszírozni, amelynek érdekében e célra 60.646 ezer forint előző évi maradvány 

igénybevételét rendeli el. 

 

(4) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 4.200 ezer forint 

összegét, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 

tartalmazza, a finanszírozási bevételek között megjelenő előző évi maradvány 

igénybevétele finanszírozza. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a finanszírozási 

bevételekben összesen 64.846 ezer forint költségvetési maradvány igénybevétele 

szerepel.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

(2) „A bevételek összegéből 305.198 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 

8.996 ezer forint a felhalmozási bevételek összege.” 

 

(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) „A kiadások összegéből 340.671 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 

34.169 ezer forint a felhalmozási kiadások összege.” 

 

3. § 

 

A rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

A  Képviselő-testület 6.154 ezer forint általános tartalékot különít el. A tartalék feletti 

rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja. 

 



4. § 

 

 

A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c  mellékletei helyébe jelen rendelet 1/a, 

1/b, 1/c, 1/d, 2/a, 2/b, 2/c, 3/a, 3/b, 3/c  melléklete lép. 

  

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Hutóczki Péter       sk.                                                                    Dr. Csősz Péter   sk.  

  polgármester                                                                                              jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2016. szeptember 21.                                                                  Dr. Csősz Péter   sk. 

                                                                                               jegyző 

 

 

4. Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezi könyvvizsgáló asszonyt és a pénzügyes kolléganőt, van-e kiegészíteni valójuk az 

előterjesztéshez? 

 

Szabó Gyuláné költségvetési főmunkatárs: 

Az előterjesztésben és a táblázatokban részletesen benne vannak az adatok, a teljesítések 

időarányosan megfelelnek az elvártnak. 

 

Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló: 

Jogszabályi kötelezettség nincs már az első féléves beszámoló készítésére, ez csak tájékoztató 

jellegű. Szerintem a féléves torz képet mutat, a ¾ éves beszámolóból már több mindenre lehet 

következtetni. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

74/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2015. évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékelt táblázatok 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő:  - 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester  

(MEGJEGYZÉS: A táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 



5. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2016. 

évi kiegészítő támogatás benyújtásáról 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Költségvetésünk jelenleg az előterjesztésben foglaltak szerinti költségvetési hiányt mutat, 

ezért javaslom, hogy az önkormányzat költségvetési egyensúlyának helyreállítása érdekében 

kerüljön benyújtásra pályázat szeptember 30-ig kiegészítő támogatás iránt. 

Amennyiben nincs  kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

75/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

benyújtja pályázatát a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 

meghirdetett, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. számú mellékletének III. 1. pontja szerinti 

önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázatra.  

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és a támogatás iránti igény 

benyújtására. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 15.   

 

 

6. Néri Szent Fülöp Általános Iskola intézményi gyermekétkeztetés 

feladatvállalása  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Röviden ismertetem az előterjesztést: Szeptember 1-jétől a Általános Iskola egyházi 

fenntartásba került.  A törvény szerint az egyházi fenntartás intézmények esetében a 

gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett a fenntartó, esetünkben az Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegye a feladat kötelezettje. A fenntartó az általános iskolára bízta, hogy milyen 

formában biztosítja az ellátást. Az egyeztetések következtetése az lett, hogy a 

gyermekétkeztetést önként vállalt feladatként az önkormányzat vállalja vissza az egyházi 

fenntartótól, ehhez elkészült a rendelet-tervezet és a határozati javaslat. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen szavazattal a 

következő rendeletet alkotta: 

 

 

 

 

 



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 2/2011 (III.26.) KT. sz. rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi.  CLXXXIX. törvény 10.§. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás és az 13.§. 

(1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.§. 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőt-estületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (III.26.) KT. sz. rendeletének (továbbiakban SZMSZ) 

5.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzat a fülöpi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola intézményi 

gyermekétkeztetés biztosítását átvállalja a fenntartótól. Az átvállalt feladat költségvetési 

forrását az éves költségvetési törvényben biztosított finanszírozás útján biztosítja 

feladatátvállalási szerződésben foglaltak szerint.” 

 

2.§ 

 

Az SZMSZ 7.§.  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a következő feladat- és hatásköreit: 

a.) települési támogatás megállapítása 

b.) szervezett szemétszállítási díj hozzájárulás megállapítása 

c.) tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételének engedélyezése 

d.) családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás – szociális 

földprogramban történő részvétel 

e.) 1 M Ft értékhatárig dönt hitelfelvételről 

f.) önkormányzat gazdálkodása során létrejött többlet bevételének felhasználásáról dönt 

500 Eft-ig 

g.) részvényesi jogok gyakorlása (TRV Zrt. mint ivó- és szennyvíz közszolgáltató 

tekintetében)” 

 

3.§. 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti, 

rendelkezéseit 2016. szeptember 1. napjától alkalmazni kell.  
 

 

Hutóczki Péter   sk.    Dr. Csősz Péter  sk.       
polgármester                           jegyző 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Fülöp, 2016. szeptember 21.      Dr. Csősz Péter sk. 

         jegyző 



Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

76/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőt-estületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (III.26.) KT. sz. 

rendeletének 5.§. (5) bekezdése alapján feladatátvállalási megállapodást köt 

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével (székhelye: 4024 Debrecen, 

Varga u. 4. képviseli: Palánki Ferenc megyéspüspök), mint a fülöpi Néri 

Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola fenntartójával a Gyvt. 21/A.§. (3) 

bekezdés b.) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés biztosítására. 

Az intézményi gyermekétkeztetést 2016. szeptember 1. napjától vállalja át a 

fenntartó egyháztól. 

 

Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, az érintettek értesítésére, 

a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatás teljesítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

7. A tanyagondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységének beszámolója 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezem, hogy Hutóczki Imre képviselőtársamnak, a tanyagondnokunknak van-e 

kiegészíteni valója az elkészült tájékoztatóhoz? 

 

Hutóczki Imre képviselő, tanyagondnok: 

Azt tudom elmondani, amit a tájékoztatóban lévő számadatok is mutatnak, hogy a feladat 

egyre szaporodik: a Szabadság-telepről a gyermekeket most már évszaktól függetlenül, 

mindig behozzuk, nagyon öregszik a falu, egyre több az ellátásra szoruló idős ember és sajnos 

a családok is. A védőnővel és a szociális gondozókkal együtt gyakorlatilag minden 

korcsoportú ellátottunk van. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Igen, én is úgy ítélem meg, hogy nagy szükség van a tanyagondnoki szolgálat működtetésére, 

sajnos azonban ezt nem támogatták kellőképpen, a működtetésének költségéhez az állami 

támogatás még az 50%-ot sem éri el, ezt saját forrásból kell megteremteni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én is azt tapasztalom a mindennapokban, beszélgetve az emberekkel, hogy még növekszik az 

igény a tanyagondnok és mindenféle támogatórendszer (étkezés, gondozás) munkája iránt. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 



egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

77/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

tanyagondnoki szolgálat 2014. működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:-------- 

Határidő:----- 

 

 

8. TRV gördülő fejlesztési tervének benyújtásához nyilatkozat 

elfogadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az Önkormányzat a víziközművek működtetésében, felelős az ellátásért a törvény szerint. Az 

ide vonatkozó törvény a víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítését és 

annak a hatósági jóváhagyását írja elő. 

Ennek a kötelezettségnek a teljesítéséhez  TRV Zrt. a víziközműveket üzemeltető az 

üzemeltetési területén  a terv elkészítésében és benyújtásában felajánlja a segítségét Fülöp 

Község Önkormányzata részére, és meg is küldte a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a TRV Zrt. által elkészített és javasolt Gördülő 

fejlesztési tervet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Amennyiben nincs  kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

78/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 

TRV Zrt. HBM-i Üzemigazgatósága (4027 Debrecen, Füredi út 72-74. sz.). 

által javasolt a víziközmű rendszerre vonatkozó a Gördülő Fejlesztési Tervet 

(felújítási és pótlási terv, beruházási terv).  

A megvalósítás forrása a GFT-ben foglaltak szerinti pénzeszközök. 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a TRV 

Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet (felújítási és 

pótlási terv, beruházási terv) a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 

Hivatalhoz az Önkormányzat nevében nyújtsa be. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

 

 



9. Szociális célú tűzifa igénylés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megjelent az szociális tűzifa beszerzésére irányuló 

támogatás iránti felhívás, melyet az előterjesztés szerint javaslok benyújtani. Az idei 

mutatószámok alapján kevesebb m3 fa beszerzésére lesz lehetőség még maximális támogatás 

mellett is. Ezért az a kérdésem a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a települési támogatás 

terhére szerezzünk-e be még tűzifát, melyet települési támogatás formájában osztanánk ki az 

arra rászorulóknak? 

 

Sándor László képviselő: 

Ha van rá lehetőség, anyagi forrás akkor vegyünk, mert az emberek úgy is fogják kérni. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Szerintem is vegyünk, mert a szociális tűzifára sem jogosultak sokan, akik egyébként 

támogatásra szorulnának. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

támogatási igényt nyújt be Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztályához szociális célú tüzelőanyag vásárlása tárgyban 344 m3 

keménylombos tűzifára, annak beszerzésére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igényét a pályázati kiírás szerinti 

határidőben és rendben nyújtsa be.  

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2016. Szeptember 30.  

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

szociális célú juttatás biztosítására 50 m3 tűzifa kerüljön beszerzésre. 

A beszerzés fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 

települési támogatás előirányzat terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármester a beszerzés lebonyolítására. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2016. október 30. 



 

10. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozás 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ez szintén egy évről-évre visszatérő napirend, az előterjesztésben minden szerepel, most 

tulajdonképpen a csatlakozási döntést kell meghozni, hogy a felsőoktatásban tanulók 

pályázhassanak. 

Amennyiben nincs  kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk: a Képviselő-testület egyidejűleg 

nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

81/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázati rendszer 2017. évi pályázati fordulójához.   

Az alábbi nyilatkozatot aláírására feljogosítja a polgármestert: 

 

NYILATKOZAT A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT  AZ ELEKTRONIKUS 

ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 

 

Alulírott, HUTÓCZKI PÉTER, mint Fülöp Község Önkormányzat polgármestere (a 

polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat 

aláírásával igazolom, hogy: 

1.) Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. Évi pályázati 

fordulójához. 

2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

3.) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 

EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

4.)  Az önkormányzat nyilatkozik arról, az EPER –Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel.  

 

Alapadatok: (önkormányzat) 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx


Önkormányzat neve:      Fülöp Község Önkormányzata 

Címe (település, utca, házszám, irányítószám):  4266. Fülöp, Arany J.u. 19. Sz.  

Polgármester:       Hutóczki Péter 

Jegyző:      Horváth Ernő 

Központi e-mail címe:     fuloponk@freemail.hu 

Központi telefonszám:     06-52/ 208-491. 

Pénzintézeti  adatok: 

Számlavezető intézet neve:  Főnix  Takarékszövetkezet  Nyírábrányi  Fiók, 4264. 

Nyírábrány,Jókai u. 1/A.  

Bankszámlaszáma:    61400014 – 11035305 

 

Felhasználói Adatok: (Központi kapcsolattartó) 

Központi kapcsolattartó neve: Almási Györgyné 

Felhasználói név:  

E-maill cím: 

Telefonszám:  

 

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől 

számított 8 napon belül -  új nyilatkozatot küldök a  támogatáskezelőnek. 

  

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen 

nyilaktozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és 

hitelesek.  

 

 

Fülöp, 2016.  Szeptember …. 

                        HUTÓCZKI PÉTER 

                    polgármester 

 

Határidő: 2016. október 1. és EMET ütemterv szerint  

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

    Almási Györgyné ügyintéző 

 

 

11. Nyírábrányi Központi orvosi ügyeleti feladatok átadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Jelenleg Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást a 

Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet útján Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva és Fülöp 

települések lakosai számára. Az ügyelet az OMSZ Nyírábrányi Mentőállomásával közös 

épületben működik. Az utóbbi időben egyre nagyobb problémát jelent a működtetés, 

különösen a nagyfokú orvoshiány miatt, melynek megoldására a települések közösen keressük 

a megoldást. Az előterjesztéshez mellékelem a Vámospércs-Kistérségi Nonprofit Kft. 

ügyvezetője Dr. Rácz Norbert igazgató úr által kidolgozott lehetséges működtetési javaslatot. 

Tas dr. úr beszámolójánál már részben érintettük is ezt a kérdést, az igazgató ú által 

kidolgozott javaslatot megkapta mindenki. Én személy szerint támogatom az átalakítást. 

 

mailto:fuloponk@freemail.hu


Furó Tiborné képviselő: 

A határozati javaslatban az időpont ki van pontozva, oda mi fog kerülni? 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Igen, mert az előterjesztés készítésekor nem volt ismert, hogy mikortól lesz lehetőség az 

átszervezésre, de ez sajnos időközben sem derült ki. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Javaslom kerüljön ki a határozati javaslatból az időpont meghatározása, úgy is a lehető 

leghamarabb szeretnék, amikor minden településen és a társulásnál is el fogják fogadni a 

javasolt tervezetet. 

 

Hutóczki Péter polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk a jegyző úr által javasolt 

változtatással, mely szerint az időpont nem része a határozatnak: a Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5  igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

82/2016. (IX.21.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és a következő döntést hozta: 

 

A képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladatok Vámospércs-

Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére történő átadása 

mellett döntött. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Vámospércs-Kistérségi 

Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, továbbá a központi 

orvosi ügyeletet működtető Nyírábrány település polgármesterét értesítse. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

KÜLÖNFÉLÉK 
 

Hutóczki Péter polgármeter 

Írásos előterjesztést még nem készítettünk, és informális tájékozódó jelleggel kérdezem a 

Tisztelt Képviselő-testület véleményét Dr. Tas Attila háziorvos kérelmével kapcsolatban. A 

doktor úr kérelmében a helyi iparűzési adójának mérséklését kérte, melyet ettől az évtől a 

törvény lehetővé tesz az önkormányzatok számára; az éves iparűzési adóteher kb. 300 E Ft. 

 

Földháti István képviselő: 

Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nem áll úgy, hogy ezt megengedhetné magának.  

 

Furó Tiborné képviselő: 

Vannak más vállalkozások is a településen, akiknek tevékenysége miatt nem lehet 

kedvezményt adni, ez nem igazságos a többiekkel szemben. 

 

 



Kissné Terdik Erzsébet aljegyző: 

Figyelemmel kell lenni arra is, ha kedvezményt szeretne az önkormányzat biztosítani azt most 

már csak Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának véleményezését követően 

lehet megtenni és november 30-ig hatályba is kell lépnie. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Személy szerint én sem értek vele egyet, inkább el kellene gondolkodni azon, hogy mivel a 

nagy adózó PETROHUNGÁRIA vállalkozása Fülöpön megszűnt az éves adómértéket kellene 

csökkenteni. Hiszen vannak olyan egyszerű, „kényszer” kisvállalkozások, akik csak így 

tudnak munkát vállalni és a jövedelmük nem áll arányban az adóteher viselésével. 

Ha a Képviselő-testület részéről nincs támogatottsága a kérelemnek, nem küldünk rendelet-

tervezetet véleményezésre, a következő ülésre figyelembe véve az elhangzott véleményeket 

elkészül az előterjesztés. 

 

Szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét a következő eseményekre, 

melyeken illik képviseltetni magunkat: október 1-jén Nyíradonyban Murcis Krumpli fesztivál, 

október 15-én Nyírábrányban szüreti sokadalom és 16-án a fülöpi Görög Katolikus 

Templomban búcsú. 

 
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 


